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Landlab Herbáceas S
Ficha técnica

Natureza e qualidade do tapete

O tapete de Landlab Herbáceas S é 100% biodegradável e compreende 33 diferentes 
espécies de vegetação herbácea e 4 espécies de sedum. As plantas crescem numa manta 
de fibra de coco com substrato técnico específico. É desenvolvido de acordo com as FLL 
guidelines.

Proporciona uma cobertura imediata e uniforme de cerca de 95% da superfície.

Vegetação presente no tapete

Allium schoenoprasum
Allium senescens
Alyssum alyssoides
Anthemis tinctoria
Arenaria Serphyllifolia
Biscutella laevigata
Campanula rotundifolia
Dianthus armeria
Dianthus carthusianorum
Dianthus deltoides
Erodium cicutarium
Erophila verna

Instalação e manutenção

• O tapete de Landlab Herbáceas S é fácil de instalar, podendo ser instalado em superfícies 
com inclinação até 10º.

• Deverão ser efectuadas, 1 a 2 duas inspeções anuais para monda de espécies infestantes.

• Após a instalação da vegetação, esta deverá ser regada sempre que se verifiquem 
condições de secura. A gestão da rega e dos cortes deverá ser efetuada de acordo com 
os resultados pretendidos. Aplicação de fertilizante 1 a 3 vezes por ano.

Nota: Estas recomendações são para situações standard. Cada espaço verde deverá ser acompanhado 
por um técnico especializado.que faça a gestão da instalação, manutenção e rega.

Euphorbia cyparissias
Filipendula vulgaris
Fragaria vesca
Gentiana cruciata
Geranium robertianum
Globularia punctata
Helianthemum nummularium
Helichrysum arenarium
Hieracium pilosella
Jasione montana
Legousia speculum-veneris
Linum austriacum

Papaver argemone
Petrorhagia saxifraga
Potentilla tabernaemontani
Prunella grandiflora
Sedum acre
Sedum album ‘Coral Carpet’
Sedum reflexum ‘Green Spruce’
Sedum sexangulare
Silene nutans
Silene vulgaris
Thymus praecox
Thymus pulegioides
Veronica teucrium

Dados técnicos

• Tamanhos padrão: 120 cm x 200 cm | 120 cm x 100 
cm

• Espessura: 3 a 6 cm
• Peso seco aproximado: 15 - 20 kg/m2

• Peso saturado aproximado: 20 - 25 kg/m2

• Número de m2 por palete: 40 m2

• Dimensões da palete: 130 cm x 110 cm
• Comprimento máximo do tapete: 15 m - 20 m


